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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
ACORD GOV/139/2018, de 20 de novembre, pel qual es modifica l'Acord GOV/42/2017, de 4 d'abril, per a
l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya (AUC).
Per l'Acord GOV/42/2017, de 4 d'abril, es va acordar iniciar l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya i es
va crear l'Assemblea Urbana de Catalunya, com a òrgan interadministratiu consultiu, adscrit al Departament de
Territori i Sostenibilitat.
Per l'Acord GOV/126/2017, de 12 de setembre, es va modificar l'Acord GOV/42/2017, de 4 d'abril, en els seus
punts 2 i 3.
L'Assemblea Urbana de Catalunya es concep, des del seu origen, com un òrgan de representació tripartida que
té per objecte implicar tots els nivells de govern, ja siguin locals o nacionals, així com els principals actors del
teixit ciutadà i productiu que tinguin una dimensió urbana. Tanmateix, no es pot obviar que la implementació
de la majoria de les polítiques, estratègies, accions i programes que es derivin de l'Agenda Urbana de
Catalunya se substanciarà a nivell de les administracions locals. En aquest sentit, els ajuntaments són els ens
que, per raó de la seva proximitat a la ciutadania, gaudeixen de la majoria de competències en matèria urbana
i, en bona lògica, han de ser l'estament més representat a l'Assemblea Urbana de Catalunya.
Per aquest motiu, es proposa reforçar el paper de les administracions locals, reconeixent-les com a principal
motor del canvi de paradigma cap al desenvolupament urbà sostenible i, per tant, incrementar la seva
representativitat dins de l'Assemblea Urbana de Catalunya, sense que aquest fet comporti una reconsideració
del nombre global de representants del susdit òrgan.
D'altra banda, l'Agenda Urbana de Catalunya ha de ser un document que sorgeixi d'un ampli consens, sigui
estratègic en les seves conclusions i aquestes es tinguin en compte en l'exercici de les competències per part
de les diferents administracions. Amb l'objectiu de garantir la major transversalitat i representativitat possibles,
es fa aconsellable reforçar també la participació d'entitats i organismes amb dimensió urbana o territorial, tant
en el seguiment de la presa de decisions de l'Assemblea Urbana de Catalunya, com en els debats tècnics que
es desenvolupin al llarg de les reunions dels grups de treball.
Tanmateix, amb la voluntat de no comprometre l'equilibri entre els nivells de representació de l'Assemblea
Urbana de Catalunya ni la desitjable operativitat dels grups de treball, s'inclouen els nous membres en una
nova categoria d'actors als quals se'ls assigna la condició d'observadors del procés.
En un altre ordre de coses, i pel que fa a la copresidència de l'Assemblea, atribuïda a l'alcalde o alcaldessa de
la ciutat on es desenvolupi la sessió, com sigui que les diverses reunions poden tenir lloc en municipis diferents,
es considera convenient assignar-la a un actor que sigui estable i, per tant, atribuir-la a l'alcalde o alcaldessa
de Barcelona.
Complementàriament, i per tal de garantir una representació tripartida en tots els nivells de l'Assemblea
Urbana, es preveu una vicepresidència segona de l'òrgan i s'atribueix a un representant dels agents de la
societat que desenvolupen activitats amb incidència en l'àmbit de les ciutats i del territori, la qual serà
designada pel conseller de Territori i Sostenibilitat.
Finalment, i atès que d'acord amb el Decret 29/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de
Territori i Sostenibilitat, l'impuls i la direcció de l'elaboració d'una agenda urbana catalana corresponen a la
Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, s'introdueixen les referències oportunes en els diferents apartats. En
aquest sentit, la secretaria vetllarà per l'acompanyament dels grups de treball, mitjançant l'assignació d'una
persona coordinadora que garanteixi la coherència entre continguts, el reforç d'aspectes logístics i la
interlocució amb els membres de l'Assemblea. A més, s'assignen les tasques de secretaria de l'Assemblea
Urbana de Catalunya a la unitat d'aquesta Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori competent en l'elaboració de
l'Agenda.
D'acord amb el que s'acaba d'exposar, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Govern
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Acorda:

—1 Modificar l'Acord GOV/42/2017, de 4 d'abril, per a l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya (AUC), que
queda redactat com segueix:
“-1 Iniciar els treballs per a l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya.
-2 Crear l'Assemblea Urbana de Catalunya, com a òrgan interadministratiu consultiu, de caràcter temporal,
adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat.
L'Assemblea Urbana de Catalunya es reunirà, com a mínim, dues vegades a l'any, i haurà de validar els
continguts proposats pels grups de treball, segons els àmbits temàtics que prèviament determini la Secretaria
d'Hàbitat Urbà i Territori.
-3 L'Assemblea Urbana de Catalunya té la composició següent:
a) La presidència, que exerceix el conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.
b) La copresidència, que exerceix l'alcalde o alcaldessa de Barcelona.
c) La vicepresidència primera, que exerceix una persona representant de l'Administració local.
d) La vicepresidència segona, que exerceix una persona representant dels agents de la societat que
desenvolupen activitats amb incidència en l'àmbit de les ciutats i del territori.
e) La secretaria, que exerceix la persona titular de la sub-direcció general competent en l'elaboració de
l'Agenda Urbana de Catalunya.
f) Una o diverses persones representants de cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya, fins a
un màxim de 15 representants.
g) Fins a un màxim de 25 persones representants dels ens locals: ajuntaments, diputacions, Àrea
Metropolitana de Barcelona i entitats associatives representatives de l'àmbit local.
h) Fins a un màxim de 20 persones representants del teixit associatiu ciutadà i del sector productiu, l'activitat
principal de les quals tingui incidència en l'àmbit de les ciutats i del territori.
-4 La presidència de l'Assemblea Urbana de Catalunya pot convidar a assistir a les seves sessions, amb veu i
sense vot i en qualitat d'observadores del procés d'elaboració, persones representants d'associacions, entitats,
organismes o institucions, que tinguin funcions amb una evident dimensió urbana o territorial.
La participació en l'Assemblea Urbana de Catalunya no genera als seus membres cap dret econòmic en
concepte de dietes o indemnitzacions per drets d'assistència a les sessions.
-5 L'impuls del procés, la direcció tècnica dels treballs, així com la coordinació entre agents i administracions
implicades es durà a terme des de la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, del Departament de Territori i
Sostenibilitat, la qual vetllarà per l'exercici de les funcions de l'Assemblea Urbana de Catalunya.
-6 Les funcions de l'Assemblea Urbana de Catalunya són:
a) Assessorar el Departament de Territori i Sostenibilitat en l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya.
b) Constituir els grups de treball segons els àmbits temàtics proposats per la Secretaria d'Hàbitat Urbà i
Territori.
c) Supervisar i validar els continguts desplegats pels grups de treball.
d) Vetllar per la coherència dels continguts amb els objectius de desenvolupament urbà sostenible fixats a la
Declaració de Quito sobre Ciutats i Assentaments Humans Sostenibles per a Tothom.
e) Validar la proposta final de l'Agenda Urbana de Catalunya amb caràcter previ a la seva elevació per part del
Departament de Territori i Sostenibilitat a l'aprovació del Govern.
-7 El funcionament de l'Assemblea Urbana de Catalunya es regeix per la normativa aplicable als òrgans
col·legiats de l'Administració de la Generalitat. La seva extinció es produeix en el moment de l'aprovació de
l'Agenda Urbana de Catalunya.
-8 Els grups de treball de l'Assemblea Urbana de Catalunya estaran configurats per experts acreditats en funció
de la seva incidència o implicació en cadascuna de les àrees temàtiques que desenvolupin.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7753 - 22.11.2018
CVE-DOGC-A-18325005-2018

La composició dels grups de treball serà tripartida, d'acord amb els tres nivells d'actors de l'Assemblea Urbana
de Catalunya (Generalitat de Catalunya, administracions locals i ciutadania), amb un màxim de 12 membres
per cada grup de treball.
Complementàriament, la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori haurà de designar una persona coordinadora per a
cada grup de treball que compleixi les funcions d'interlocució amb l'Assemblea Urbana, vetlli per la coherència
dels resultats amb els dels altres grups i en faciliti la logística.
Els grups de treball poden comptar amb la presència d'altres experts designats pel propi grup per tal que actuïn
en qualitat d'observadors i expressin el seu criteri tècnic.
Els grups de treball han d'analitzar, coordinar i desplegar els àmbits temàtics proposats per la Secretaria
d'Hàbitat Urbà i Territori, per concretar les propostes, els objectius i les fites que integrin l'Agenda Urbana de
Catalunya, subjectes a la validació, si escau, de l'Assemblea Urbana de Catalunya.”

—2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de novembre de 2018

Víctor Cullell i Comellas
Secretari del Govern

(18.325.005)
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